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În conformitate cu regulamentul de funcţionare, consilierii
judeţeni au aprobat prin vot procesul verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin din data de 5 decembrie
2006.

A fost aprobat raportul pe anul
2006, referitor la inventarierea generală a patrimoniului
Consiliului Judeţean (9.322.276,551 ROL), la scoaterea din
funcţiune a mijloacelor fixe cu durata normală de utilizare
expirată (167.643,24 ROL), la scoaterea din uz a obiectelor de
inventar în folosinţă/magazie (41.643,32 ROL) şi la declasarea
unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe aflate în
dotarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Bunurile prevăzute pentru scoaterea din funcţiune, propuse
pentru casare vor fi valorificate prin modalităţile stipulate în
cadrul legislativ existent.

a oferit ultimele fonduri reparatorii
pentru capitolele din bugetul propriu al consiliului Judeţean care
nu au avut acoperire în alte etape de rectificare.

Suma totală disponibilizată (135,0 mii ROL) din capitolele
„Autorităţi publice şi acţiuni externe”,şi „Alte acţiuni economice”a
fost repartizată capitolelor „Ordine publică şi siguranţă”, Cultură
şi recreare” şi „Locuinţe, servicii şi dezvoltare”

Au fost stabilite taxele (de exemplu: certificate de urbanism,
autorizaţia pentru foraje şi excavări, autorizaţia de construcţie
pentru chioşcuri, tonete situate pe căile şi în spaţiile publice,
autorizaţii pentru lucrări de branşament, ş.a.) şi taxele speciale
pentru activităţi şi/sau servicii (ca exemplu: autovehicule cu
mase şi/sau gabarite care depăşesc limitele legate,
înmatriculate în România şi care circulă pe drumurile judeţene,
taxe pentru realizarea copiilor xerox - 6.000 ROL/format A4 sau
taxa pentru susţinerea echipelor „SALVAMONT”), prestate de
către direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, precum şi direcţiile (serviciile) aflate sub
autoritatea acestui consiliu

Aceste taxe devin operaţionale începând cu data de 1
ianuarie 2007 şi 30 de zile au fost disponibile pe site-ul
Consiliului Judeţean, propuse pentru dezbatere publică.

În urma concursului organizat pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere director executiv al Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul judeţului
Caraş-Severin, această funcţie i-a revenit domnului Ianăş Roşeţi

.
Domeniul Public şi Privat al judeţului administrează,

gestionează şi exploatează bunurile din domeniul public şi privat
al judeţului, promovează, organizează şi coordonează
activitatea turistică la nivel judeţean, regional şi internaţional şi,
de asemenea, coordonează activitatea de prevenire şi salvare a
persoanelor aflate în situaţii critice în zona montană a judeţului.

Domnul profesor Nicolae Grindeanu a fost ales ca
reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Consiliul
de Administraţie al Centrului Pilot de Educaţie Specială şi
Recuperare pentru Copilul cu Handicap PRIMĂVARA

.
În Consiliul Administrativ al Teatrului „G.A .Petculescu” din

Reşiţa a fost desemnat domnul Iosif Barna, reprezentant al
Consiliului judeţean Caraş-Severin .

Prin numirea domnului Sorin Frunzăverde în funcţia de
ministru, componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără
scop lucrativ (foruri care iniţiază şi organizează programe şi
proiecte culturale şi care pot primi subvenţii de la bugetul
Consiliului Judeţean) trebui a refăcută, domnul Iosif Secăşan
fiind propus şi ales pentru această calitate publică, care
presupune o activitate complexă şi de gestionare de fonduri

.
În cadrul parteneriatului încheiat între Consiliul Judeţean

Caraş-Severin şi Confederaţia Patronală Uniunea Generală a
industriaşilor din România UGIR 1903, domnul Iosif Secăşan a
fost mandatat ca reprezentant al Consiliului Judeţean

.
Numirea domnului Sorin Frunzăverde în funcţia de ministru a

continuat seria de modificări în componenţa unor comisii sau
consilii de administraţie în care preşedintele Consiliului Jude
ţean deţinea funcţii de conducere.Astfel, în Consiliul deAdminis
traţie şi în Comisia de cenzori la Agenţia de Dezvoltare Econo
mico-Socială Caraş-Severin, prin votul consilierilor domnul Iosif
Secăşan devine preşedinte .

Comisia de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-
încorporarea, constituită la nivelul judeţului Caraş-Severin va
avea, în persoana domnului Sorin Ştefan, un reprezentant al
Consiliului Judeţean, desemnat prin votul consilierilor judeţeni

.
Din momentul aderării României la Uniunea Europeană,

România va participa ca membru cu drepturi depline la politica
de coeziune a Uniunii, ceea ce înseamnă sprijin financiar, prin
intermediul instrumentelor structurale, pentru susţinerea
dezvoltării economice a ţării.

Volumul sprijinului financiar va depăşi cu mult sumele de care
a beneficiat România prin programele de pre-aderare.

Scopul acestui sprijin financiar este acela de a diminua dis
parităţile de dezvoltare dintre România şi celelalte state membre
ale UE, precum şi dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării.

Un capitol prioritar al activităţii consiliilor judeţene (singurii
solicitanţi eligibili), derivat din politicile economice şi sociale de
aderare îl reprezintă îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

În scopul accesării fondurilor respective, judeţeleArad, Timiş,
Hunedoara şi Caraş-Severin s-au asociat în cadrul proiectului
„Achiziţionarea echipamentelor specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat” din cadrul Programului Operaţional
regional (POR) 2007-2013.

Judeţul nostru va fi reprezentat de către domnul Iosif
Secăşan, preşedintele Consiliului Judeţean

.
În vederea optimizării activităţii specifice lucrărilor de

întreţinere, pe timp de iarnă, a drumurilor judeţene şi a
infrastructurii aferente acestora, în cadrul legal oferit de O.G. nr.
21/2002, pot fi cooptate şi Consiliile Locale, cu condiţia ca
acestea să dispună de utilajele specifice necesare.

În condiţiile în care sumele necesare acestor activităţi vor fi
puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean şi virate în conturile
primăriilor, iar activitatea Consiliilor Locale, ]n domeniul
respectiv va fi monitorizată de către Direcţia de Administrare a
Domeniului Public şi Privat, respectiv de către S.C. Drumuri şi
Poduri S.A. Caraş-Severin, încredinţarea a avut undă verde.

Consiliile locale care vor presta aceste activităţi sunt: Anina,
Băuţar, Berzovia, Bolvaşniţa, Bozovici, Brebu Nou, Bucoşniţa,
Copăcele, Fârliug, Gârnic, Lăpuşnicu Mare, Luncaviţa, Obreja şi
Ramna .

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin a organizat concurs pentru ocuparea a două
funcţii publice de execuţie de consilier juridic, funcţii devenite
disponibile deoarece candidaţii nu au îndeplinit condiţiile impuse
de legile în vigoare.

În această situaţie se optează la angajarea unor consilieri

(Proiect de Hotărâre nr. 2)
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Lista persoanelor supuse procedurii
de insolven]@

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va publica gratuit pe
pagina de Internet a instituţiei lista persoanelor supuse procedurii
de insolvenţă, stabileşte o Hotărâre adoptată de Guvern.

Executivul a modificat şi a completat Hotărârea Guvernului
nr.460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare,
publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare
judiciară şi faliment.

Potrivit noilor prevederi, vor fi disponibile gratuit informaţii
privind: denumirea debitorului, codul de identificare fiscală şi
numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat,
numărul dosarului de insolvenţă şi instanţa judecătorească pe
rolul căreia este înregistrat dosarul. De asemenea, vor fi publicate
informaţii privind primul termen de judecată stabilit de instanţa
judecătorească după deschiderea procedurii, tipul procedurii şi
numerele de buletin în care sunt publicate acte de procedură
referitoare la debitor. Aceste informaţii pot fi consultate atât la
sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cât şi la sediile
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în spaţii
special amenajate.

Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment este
publicat în format electronic sau pe hârtie, potrivit Legii nr.
85/2006. În aceste condiţii, Hotărârea adoptată de Guvern
precizează condiţiile de furnizare a Buletinului în cazul în care s-a
epuizat tirajul aferent unui număr. Astfel, după epuizarea stocului
disponibil, furnizarea Buletinului se poate realiza cu achitarea
tarifelor pentru eliberarea de copii, tarife care vor acoperi
cheltuielile administrative.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, instituţie publică
autofinanţată, aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, editează
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, publicaţie ce asigură
îndeplinirea serviciului public de citare, comunicare, convocare,
notificare a actelor de procedură emise în cadrul procedurii de
insolvenţă.

Noua procedură de insolvenţă se aplică tuturor persoanelor
juridice care desfăşoară şi activităţi economice.

( )Guvernul României - Biroul de presă - 22.12.2006

juridici debutanţi, cu modificările de rigoare
operate în organigramă.

Numărul mare de copii abandonaţi, cu precă
dere în secţiile de maternitate reclamă majorarea
statului de funcţii cu 80 de posturi pentru asistenţi
maternali .

Diversificarea activităţii Direcţiei de Adminis
trare a Domeniului Public şi Privat din judeţul
Caraş-Severin impune modificarea regulamen
tului de funcţionare, a organigramei şi a statului
de funcţii.

Organigrama are în vedere înfiinţarea Biro
ului Complex Cultural, cu 7 posturi contractuale,
domeniul de activitate fiind administrarea Sălii
polivalente şi a Palatului Cultural din Reşiţa.
Având în vedere densitatea şi specificul
fenomenelor endo şi exocarstice din judeţ, de
care sunt legate activităţi turistice, singulare sau
organizate, se impune organizarea activităţii de
salvare din mediul subteran speologic, tradusă
prin înfiinţarea Compartimentului SALVASPEO,
în cadrul Serviciului Salvamont şi Dispecerat
Dezastre (2 posturi contractuale)

Complexul de Servicii Sociale Comunitare
destinat Protecţiei Copilului Reşiţa, furnizor de
servicii sociale cu titlul temporar de găzduire,
consiliere socială, psihologică. juridică, ajutor
material sau financiar, după caz, are următoarea
structură:

Serviciul Administrativ, Economic, Financiar,
Contabilitate şi Resurse Umane;

Centrul Maternal „Speranţa”;
Serviciul de Asistenţă Socială , compus din 3

compartimente.
Serviciul de Consiliere şi Sprijin pentru

Părinţi;
Serviciul pentru Reintegrare şi Integrarea

Copilului în familie;
Serviciul de Consiliere pentru Copilul Abuzat,

Neglijat, Exploatat.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,

componenţa Consiliului Consultativ, Organigra
ma şi Statul de Funcţii au fost modificate în
conformitate cu noua structură a instituţiei.

Consiliul Consultativ al Complexului de
Servicii Sociale Comunitare din Reşiţa a fost
completat cu 3 noi membri, desemnaţi prin vot

.
În şedinţa de lucru a Consiliului Judeţean

Caraş-Severin a fost prezentat un material de
analiză privind activitatea de protecţie civilă a
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Seme
nic” al judeţului Caraş-Severin, în anul 2006 (con
troale, simulări, instructaje, intervenţii) .

Administraţiei Publice Judeţene, prin
OMEPTA (Oficiul de mobilizare a economiei şi
pregătirea teritoriului pentru apărare), îi revin
sarcini pe linia pregătirii economiei naţionale şi a
teritoriului, pentru apărare, respectiv stabileşte
măsurile care se impun pentru realizarea acestor
obligaţii, în conformitatea cu Legea nr.
477/12.11.2003.

Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale au
desfăşurat activităţi care au condus la rezolvarea
sarcinilor pe linie de mobilizare .

Domnul Daniel Rotaru a reprezentat Consiliul
Judeţean la deplasarea efectuată de o delegaţie
a Asociaţiei „Caraş-Severin Franţa”, la Caen, în
perioada 12-19 noiembrie 2006.

Obiectivele delegaţiei (din care au făcut parte

doamnele Lotoroşanu, Mălina Petre, Zlatia
Cocar, Luciana Bona, Maria Radu, Bianca
Stanciu, Evelina Gurămare, Lavinia Dalea şi
domnul Constantin Silardi) au fost schimbul de
experienţă în domeniul cultural, social, adminis
trativ şi umanitar, pregătirea unor vizite ale repre
zentanţilor francezi din asociaţie .

Dezbaterile care au încheiat şedinţa au vizat
potenţialul turistic al judeţului, real dar insuficient
mediatizat şi exploatat.

O primă propunere a venit din partea
domnului consilier Miculescu, intervenţia având
ca scop promovarea Staţiunii Băile Herculane în
circuitul sporturilor de iarnă, ceea ce ar însemna
prelungirea perioadei de funcţionare a
capacităţilor hoteliere pe tot parcursul anului, cu
beneficii evidente pentru localitate şi vizitatori.

A fost prezentat cadrul natural, calitatea
factorilor de mediu şi amplasarea staţiunii într-o
zonă uşor accesibilă pe căi rutiere, feroviare,
aeriene sau chiar fluviale.

Completarea ofertei staţiunii pentru sporturi
de iarnă presupune o strategie a cărei
materializare se traduce prin investiţii în
amenajări sportive specifice(pârtii, telecabine,
teleschiuri) şi altele, colaterale.

În acelaşi registru s-au înscris şi informaţiile
oferite de către domnul Iosif Secăşan legat de noi
amenajări pentru practicarea sporturilor de iarnă.
Domnul Secăşan a explicat posibilitatea ca
programele structurale elaborate de către
Consiliul Judeţean să cuprindă şi domeniul
sporturilor alpine.

Este vorba de studiul de fezabilitate privind
transportul pe cablu care să deservească
staţiunea Semenic, proiect iniţiat de S.C.
Montebanato şi parteneri dinAustria şi Elveţia.

Un proiect de amploare vizează transforma
rea masivului Ţarcu într-o veritabilă staţiune
montană, iniţiativa aparţinând, acum ca şi în
multe alte situaţii, unui timişorean dispus să
investească 16 milioane uro, căruia i se adaugă
un împrumut de 100 milioane euro.

Proiectul presupune realizarea unui complex
sportiv care ar transforma uriaşul şi inabordabilul
Ţarcu într-o staţiune cu pârtii asemănătoare celor
din Dolomiţi, cu acces din alte zone de mare
potenţial turistic: Poiana Mărului (lac de
acumulare şi staţiune), Rusca Teregova (lac de
acumulare şi case de odihnă, ale timişorenilor,
bineînţeles), Râul Mare-Retezat (lac de
acumulare, Parc Naţional), utilităţile fiind la baza
muntelui, acolo unde vor fi amplasate hotelurile.

S-a menţionat necesitatea unor studii
serioase, care să cuprindă programele de
dezvoltare pe durată mare de timp.

De fapt este necesară o strategie care să
valorifice întreg potenţialul turistic al judeţului, o
dezvoltare a Planului de Amenajare Teritorială
existent, nu iniţiative singulare private, care pot
distruge ireversibil o zonă.

Fără nostalgii pentru vremuri care ne-au
marcat, ne-au schimbat, trebuie amintită
acţiunea celui care a strâns crema arhitecţilor din
ţară, i-a sechestrat pe Semenic sau la Reşiţa, ca
apoi să ofere perspective îndrăzneţe: o
telecabină spre GOL (ceea ce au acum devenii),
un hotel cu linii îndrăzneţe care ar fi sfidat liniştea
lacului de la Breazova, Semenicul cu hoteluri
confortabile, dar fără oi, şi multe altele
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(Proiect de Hotărâre nr. 14)

(Proiect de
Hotărâre nr. 15).
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Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin,
prin Serviciul Integrare Europeană, face cunos-
cut că Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile lansează apelul pentru propuneri de
proiecte vizând secţiunea - Democraţie,
drepturile omului, statul de drept, independeţa
justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

Obiectivele generale ale acestor propuneri de
proiecte se referă la consolidarea rolului de
advocacy al organizaţiilor neguvernamentale în
menţinerea şi susţinerea democraţiei, a statului
de drept, protecţia drepturilor omului, accesul la
informaţie, libertatea de expresie şi independen-
ţa mass-media, independenţa justiţiei şi lupta
împotriva corupţiei.

Pot solicita finanţare organizaţii neguverna-
mentale nonprofit care pot acţiona individual sau
în consorţiu cu alte ONG-uri nonprofit din
România şi/sau cu autorităţi/instituţii publice
locale/naţionale din România şi/sau cu alte
ONG-uri nonprofit din ţările PHARE sau ale
Uniunii Europene.

Valoarea finanţării nerambursabile este între
10.000 si 60.000 EURO/proiect (contribuţia UE
nu poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibile
ale proiectului).

Termenul limită pentru primirea cererilor de
finanţare este 9 martie 2007, ora 16:00 (ora
oficială a României).

Cererile de finanţare se trimit prin poşta
recomandată, curier sau depunere personală, la
următoarele adrese: (adresa poştală) Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, CP 22-219,
Bucureşti, în atenţia: Ileana Hărgălaş, Coordo-
nator Program de Finanţare; (adresa pentru
depunere personală sau prin curier) Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Splaiul
Independenţei, nr. 2 k, intrarea 1, et. 4, Bucureşti,
sector 3, în atenţia: Ileana Hărgălaş, Coordo-
nator Program de Finanţare.

Informaţii legate de acest program se pot
obţine de pe pagina web www.fdsc.ro

Prefectura judetului CARAS-SEVERIN -
15.01.2007

Prefectura Cara}-Severin - COMUNICAT DE PRES~

Cre}terile salariale pentru personalul
din sectorul bugetar în 2007

Guvernul a aprobat un memorandum prin care, în anul 2007,
creşterile salariale pentru personalul din sectorul bugetar se vor
acorda diferenţiat pe categorii de personal, în trei etape. Prima
etapă va fi aplicată începând cu luna ianuarie, a doua în aprilie şi
cea de-a treia în octombrie, a anunţat Purtătorul de Cuvânt al
Guvernului, Oana Marinescu.

„În luna decembrie v-am anunţat despre majorarea salariilor
personalului bugetar.Aavut loc o nouă discuţie şi Guvernul a decis
să devanseze aplicarea acestor majorări, astfel încât creşterile
salariale să se aplice începând cu luna ianuarie”, a afirmat
Purtătorul de Cuvânt al Guvernului.

De cea mai mare creştere salarială, procentual, va beneficia în
2007 personalul din învăţământ, respectiv cu 23,17%: 5%
începând cu luna ianuarie, 2% din luna aprilie şi 15% din
octombrie. Creşterea de 5% începând cu luna ianuarie, pentru
personalul din educaţie, reprezintă continuarea aplicării acestui
drept dobândit în luna decembrie 2006.

Pentru personalul contractual şi funcţionarii publici majorările
salariale vor fi de 5% începând cu ianuarie, 2% din luna aprilie şi
11% din luna octombrie. La nivelul anului 2007, majorarea de care
vor beneficia aceste categorii de personal va fi de 18,88%.
Personalul din domeniul sănătăţii va beneficia de o creştere
salarială cu 22,09% - 5% începând cu ianuarie, 2% din aprilie şi
14% din octombrie.

Personalul auxiliar judecătoresc va beneficia de o creştere
salarială de 19,95% - 5% din ianuarie, 2% din aprilie şi 12% din
octombrie, iar diplomaţii de o majorare cu 13,46%, respectiv câte
2,5% din ianuarie şi aprilie şi 8% în octombrie.

Personalul Curţii de Conturi va primi o majorare de 18,88%,
respectiv 5% începând cu ianuarie, 2% din aprilie şi 11% din
octombrie. Personalul militar va beneficia de majorarea de 14,5%,
aprobată în decembrie 2006 şi care se aplică începând cu luna
ianuarie 2007.

Pentru cei 49 de operatori economici monitorizaţi, fondul de
salarii pe anul 2007 nu trebuie să depăşească, pe total operatori
economici din cadrul fiecărui minister, o creştere medie de 6% faţă
de cel realizat la nivelul anului 2006. Pentru cei 27 de agenţi
economici nemonitorizaţi la care statul sau o unitate administrativ-
teritoriala este acţionar majoritar, fondul de salarii nu trebuie să
depăşească 10,7% faţă de fondul de salarii realizat în 2006.

Majorările salariale care vor fi aplicate în 2007 vor reprezenta
un efort financiar de circa 1.000 milioane lei În total, vor beneficia
de aceste creşteri salariale aproximativ 990.000 de persoane din
sistemul bugetar.

„Aceste majorări salariale nu vor afecta sub nici o formă
indicatorii macroeconomici. Din perspectiva Guvernului, salariile
trebuie să crească în corelaţie cu creşterea productivităţii muncii”,
a precizat Purtătorul de Cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu.

( )Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 17.01.2007

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite

părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,

eventuale colaborări etc., referitoare la conţinutul şi

genul informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă cu

interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii

bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau e-mail:

prisma@cs.ro

{edin]a extraordinar@ de lucru a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
28 decembrie 2006

(continuare )din 1pagina



model 1948, deosebită, pentru
nun ări, pre

ă îngrijesc un copil, un
bătran sau o bătrână. Tel. 0355-
410423, după ora 16.

Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.

ţi, film ţ 150 €/2.5h.
www.dekaraso.ro. Tel. 0355-
414326.

Caut s

3

Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 2 embrie
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Nistor Aurelia

ani)

Şterfan

şan Mircea

ş Nicolae (72 ani)

ş Doru (58 ani)
şu

F l o r e a - I o n ( 5 8 a n i )

Ştefan (74 ani)

(86 ani)
Oprea Ion Mranyo
Hedvig (97 Dane Andreiu
(85 ani) Morariu Erzsebet

ţovici

(51
ţi Floare (57 ani) Darida

Andrei (79 ani) Ruja Maria (60
ani) Tomajka Elisabeta

Novy Olivera-Slaviţa
Szeide Leopold (64 ani)
Constantin Elisaveta (82 ani)
Buzil (65 ani)
Socaci Gheorghe (67 ani)
Rachi (55 ani)
Simeria Iona-Vilianu (79 ani)
Olteanu Fabio-Petru-Florin (1
an) Rite
Surdu ugenia (87 ani) Blidariu
Ion (73 ani) Corbu Ion (82 ani)

Cioc
Radu Benedict (71 ani) Safta
Filofteia-Maria (65 ani) Zuiac
Paraschiva (74 ani) Tismonar
Lucia (74 ani) Didraga Aurel
(72 ani) Vinulescu Gheorghe
(67 ani) Ianci Elena (70 ani)
Cocora Margareta (62 ani)
Truţan Ioan (72 ani) Delfraţi
Otto-Mihai (70 ani) Saraholu
Aurelia (63 ani) Popa Teodor
(72 ani) Komar Iulia (70 ani)
Grosu Olga (69 ani) Demi-
nenco Mihaiu (83 ani) Roman
Marian (62 ani) Apacsi Ana
(104 ani) Zsizsik Etel (87 ani)

Cojocaru Petrache (72 ani)
Bartolomei Dorin (52 ani)
Ratcovici Gheorghe (52 ani)
C
Berdac Antonie (85 ani) Ro

Câlniceanu Nicolae (67 ani)
Ciungulescu

(75 ani)

(92
ani) Io (71 ani)
Grafenberger Efdochia (61 ani)

Jermann Adalbert ani)
Bo

(73
ani) Preda Ana (87 ani)

(40 ani)

ă Romulus

ădău Neculai (53 ani)

ăldăra

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

1700 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17ă
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ianuarie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare

Domnul Popovici Marcel
este rugat s - i contaczeze de
urgen f ica , Nemecsek
Andreea la adresa email:
andreea.n@online.de

.

ă
ă

ă, mobilier vechi în
stare foarte bună, pre

ă de func

ă, pre

ă, diag. 60 cm,
pre

ărbăte
ă Legea 10

ă metalică 20 l. Tel.
214171.

Vând monitor de 14“, color,
cu defec ător,
placă de bază ă video 32
MB, pre

ătoare pe
gaz, butelie, utilaje Fast Food
de la “A la Z”, cu

ă cu furnir din
rădăcină de nuc. Tel. 0355-
408650.

Vând congelator. Tel. 0355-
408068.

Vând canapea, fotolii, tabu-
re

ă
ă,pre

ă, pre

ătărie, pre

ă, pre
ărucior pentru copil,

pătu

ă video Sony
mini-dv, pre

ă de spălat, pre

ăr televizoare bune

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

ş

şti, titluri de
valoare nominal şi
canistr

şi plac

şi
electric. Tel. 0744-897124.

Vând TV color Hansiatic,
pre Thomas, 200 lei,
aragaz Zanussi, nou, pre

şi piese de mobilier, covor
manual, servant şi corpuri bi-
bliotec

şin

şi
defecte din plastic. Tel. 0355-
807748.

şi
înr

ţ

Vând frigider Arctic. Tel.
0355-410523.

Vând 2 paturi cu saltele de o
persoan

ţ 220 lei
neg. Tel. 0355-806900.

Vând frigider Arctic, 240 l,
stare foarte bun ţiona-
re, preţ 120 lei.Tel.0355-806900

Vând convector german,
putere de 8 kw, stare bun ţ
500 lei. Tel. 0722-895306.

Vând TV color Pioneer, ste-
reo, telecomand

ţ 400 lei. Tel. 0722-895306.
Vând foarte ieftin costume

populare b

ţiune la întrerup

ţuri neg. Tel. 0355-
807491, 216468.

Vând aparate kebab, sawar-
ma, noi, cu 1, 2, 3 arz

ţit manual

ţ 220 lei,
ţ 110 €,

preţuri neg. Tel. 0355-807748.
Vând mobil

ţi

ţuri neg.Tel. 254555
Vând bibliotec ţ 200 lei,

2 fotolii, preţ 380 lei, dulap
buc ţ 15 lei, dulap
haine, preţ 200 lei neg. Tel.
0722-820078.

Vând butelie mare, ruseas-
c ţ 100 lei. Tel. 224894.

Vând c
ţ, rotobil, preţuri convena-

bile. Tel. 254388, 0728-072324.
Vând camer

ţ neg. Tel. 0723-
495967.

Vând TV colorAnsiatic, diag.
72 cm, teletext, preţ 200 lei,
calculator P II, preţ 100 lei,
ma ţ 400 lei,
cu garanţie, dvd, preţ 80 lei. Tel.
0355-807748.

Cump

Vând goblene cusute

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând 3 capre, una la prima
f ţ
150 lei/buc. Tel. 0723-889186,
0355-808530.

Vând servici de mas

Vând ieftin canapea, preţ
150 lei neg. Tel. 0355-806900,
dup

Cump
ţuri negociabile pe cale

amiabil

Vând costume naţionale
zona Banat. Tel. 0742-062245.

Vând ma ini de cusut Singer
i Nauman, 2.000 respectiv

3.000 €. Tel. 07420622454.
Cump r cherestea stare

verde, tivit

â

ţ 220 lei. Tel.
0740-175966.

De vânzare: mobila tineret,
biciclet copil, scaun ma in
copil, rotobil. Tel. 252732, 0723-
596672

Vând fe res t re i u i
termopan second hand import
Germania. Tel. 0744-550996,
0355-412485.

ătare ătare, pre

ă

ă ora 15.
ăr orice tip de radio

ă, asigur transport. Tel.
0723-092582.

ă
ă/dimensionată:

29x170x2100 mm, calitate
B/C/D, din: stejar/gorun, frasin,
salcam, nuc negru, cires,
bu teni furnir clasaA, cherestea
netivită din cer, calitate A

ă

ă ă

şi 2 la a patra f

şi de
cafea, deosebit, nou, pentru 12
persoane. Tel. 0740-766514.

şi
TV, pre

ş
ş

ş
şi B,

respectiv traverse din cer 13x
25x265 cm. Tel. 0722-921104.

V nd Nokia 6610i (cu
camer foto şi radio FM) + cablu
de date CA-42. Pre

ş

ş ş

Matrimoniale

Vând 3 ha fâneaţ

ţii, rog seriozitate. Tel.
0721-465512.

Ofer spre închiriere 2 garso-
niere al

ţei, bl. 4, sc. 3, ap. 15.
Închiriez apartament la

curte, str. Nera, cartier Stavila.
Tel. 0355-408650.

Închiriez camer

ţ

ţ
neg.50.000€. Tel. 0729-107651

Cump

ţ 55.000 €,
al ţ 9.000 €,
posibilitate construire

ţionarilor,
Lunc

ţile.
Tel. 0726-834261, 0742-
844393.

ţa, ap

ţ

ţul
Cara

ă (o buca-
tă) din care 14 ari pădure tână-
ră, Forotic. Tel. 0256-217116.

Cumpăr casă sau apart. 3-4
camere, etaj I-III, conf. I,
decomandat, zona Luncă -
Centrul civic. Tel. 0747-222989.

Primesc în gazdă, ofer
condi

ăturate în Moroasa. Tel.
0726-131884.

Primesc în gazdă, Aleea
Romani

ă pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-408068.

Vând casă, str.Al. Vlahu ă, 4
camere, demisol, 2 grădini,
complet renovat exterior, pre

ăr garsonieră sau
apartament 2 camere. Tel.
0355-804374.

Vând (închiriez) casă, 270
mp D+P+M, din 1960, extinsă în
1998, curte mare, Muncitoresc,
str. Izvorului, pre

ăturat teren, pre
. Tel.

0355-414326.
Închiriez cameră cămin cu

baie în Blocul Func
ă. Tel. 0728-389678.

Închiriez garsonieră în
Moroasa. Tel. 0728-389678.

Vând casă în Luncă. Tel.
0726-834261.

Vând cameră de cămin în
Luncă, garsonieră

ă
în Mociur. Tel. 0728-389678.

Vând casă, toate facilită

Vând teren în centru, lângă
BCR. Tel. 0728-389678.

Primesc în gazdă pe termen
lung, exclus familie. Tel. 0355-
409870.

Ofer spre închiriere 2
garsoniere în zona Moroasa.
Tel. 0726-131884.

Vând casă în Re ă,
gaz, acces auto, schimb apar-
tament 2 camere, diferen ă. Tel.
0740-861324.

Vând apartament 2 camere,
confort I, decomandat, 2 grupuri
sanitare, 2 balcoane, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119443.

Vând casă mare, grădină
aferentă, stare foarte bună,
comuna Socol nr. 107, jude

şi apart. 2
camere în Moroasa, garsonier

şi

ş-Severin. Tel. 0256-
410494, 0721-215041.

Celibatar, 46 ani/1.70/80 kg,
doresc cuno ţ

ţii de prietenie
sau chiar mai mult

ştin ă doamnă în
vederea unei rela

. Tel. 0742-
383969.

Vineri, 05.01.2007

Mar i, 09.01.2007

1.

2.

1.

1.

( ani) şi

z

Nichiteanu Onoric

Pârvu Adrian-Sorin (30 ani)

ţa Dumitru-Lucian (28
ani)

ţ

ţ

ţ (19 ani)

Ungureanu Gheorghe-Emil
37

Preda Paraschiva 40
S abo Ion 5

Schinteie Maria 59

( ani)
( 3 ani)

( ani)

ă (37 ani)

Negrea Petru-Alexandru (27
ani)

ăloi Oana-Rebeca (28 ani)
Ciurariu Vasile (45 ani)

Dinu Constantin (19 ani)

ă Iulian (50 ani)

ăldăra
ăldăra

Pocrea ă Gheorghe (31 ani)

ă (26 ani)

ănu

Szucs Attila-Botond (28 ani)

şi

şi Ursu Ana (26 ani)

şi
B

şi
Salmen Elena (39 ani)

şi
Popescu Ileana (21 ani)

şi Pistroescu Diana (27 ani)
Grugu

şi
Florea Edith-Nadia (28 ani)

Truic şi
Drimbo Magdalena (44 ani)

Griga Ion (22 ani) şi
Stancu Maria-Bianca (19 ani)

C ş Ion (51 ani) şi
C ş Aurica (52 ani)

şi Bahu Inga (25 ani)

Nistorel Gheorghi
şi Anton Lidia-Dorina (29 ani)
Ursu Alin D şi

Munteanu Mirela (21 ani)
Dragomir Ilie (18 ani) şi

Bîrsan Maria-Marcela (20 ani)

şi Kun Elisabeta-Ildiko (29 ani)
Ursulescu Dorel-Ovidiu (30

ani) şi
Onofreiasa Oana-Loredana

(17 ani)
Boariu Dan-Andrei (22 ani)

şi Nicolae Marinela-Claudia
(22 ani)

Cîrpaci Ştefan (19 ani) şi
Pal Vandana-Elena (20 ani)

Aconstantinesei Ovidiu (28
ani) şi

Voina Lidia-Marinela (19 ani)

ţ

Sâmbătă, 13.01.2007

Duminică, 14.01.2007

Marţi, 16.01.2007

Miercuri, 17.01.2007

Joi, 18.01.2007

Vineri, 19.01.2007

Sâmbătă, 20.01.2007

Miercuri, 24.01.2007

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

1.

2.

3.

2.

3.

1.

2.

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

3 decembrie

şi

2 -31 2006

Caut om care să facă o f n
t nă la Cuptoare de Re i a rog
seriozitate. el. 0722 348779

chipă de zidari, punem
gresie, faian ă i altele la cea
mai naltă calitate i cele mai
bune pre uri. el 0723 054615

ehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

Sonorizez la pre

ă de toate
genurile. Tel. 0723-277475,
0743-672399

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.

ă română-fran
ceză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548
Transfer casete video pe

dvd Tel. 0723-277475, 0743-
672399.

ă de epocă,

â -
â ţ

T - .
E

ţ
î

ţ T . - .
T

ţ
ţuri avantajoase. Tel. 0355

412568, 0727-815760, 0748-
413548.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

.
Execut lucr -

ţii cu membran

A solvent -
m ţuri

mici, elevi clasele V-XII la lb
român lb.
0355-412568

.

Închiriez limuzin

ş

ş
ş

uri mici
nun

şi francez

-

b

.

.

Î
î ţ

€ .
-

.
€ Tel. -

î M

î C
L T . - .

Î î M

- .

nchiriez apartament cu 3
camere mbunătă it (centrală,
termopane, podele etc.) pe str.
Făgăra ului. 250 /lună. Tel
0742 141985.

Cumpăr ap. 3-4 camere de-
comandate, et 1, 2 sau 3. Ofer
30.000 . 0721 487736.

Schimb garsonieră n icro
IV, (str. Peleaga, et. 3) plus dif.
cu garsonieră n entru sau

uncă. el 0721 237277
nchiriez garsonieră n icro

1 cu centrală i mobilată. Tel.
0722 140035

Persoană particulară cum-

ş

ş

păr casă modestă n zona cen
trului civic al Re i ei, garsonieră
neamenajată n zona centrului
civic al Re i ei cameră de că
min neamenajată n Re i a. Tel.
0355 411928 0726 411878

î -
ţ

î
ţ -

î ţ
- , - .

ş

ş şi
ş
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Ordin 5.526 al ministrului educa şi cercet
şi completarea ordinelor ministrului

educa şi cercet şi nr. 5.003/2006

şi a Metodologiei
de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de
aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de
interes na

şi cultelor pentru
modificarea Regulamentului privind concursul de selec

şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii
şi cultelor nr. 2.335/2006

Ordin 5.617 al ministrului educa şi cercet
şi completarea Metodologiei de

organizare şi desf şurare a concursului pentru ocuparea
func şi director adjunct din unit

şi cercet

şi cercet

şi a Certificatului de acordare a gradelor didactice pentru
maiştrii-instructori şi antrenorii din înv

şi preschimbarea vechilor
însemne monetare

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi Coopera

şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor pl
şedintelui

Agen şi Mijlocii şi
Coopera

şedintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigur

şi modalit

şedintelui Casei Na

şi a modalit şi utilizare ale cardului
european de asigur şi pentru
aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a
cardului european de asigur
şi a instruc şi a modalit

şi utilizare ale acestuia

ul nr. ţiei

ţiei (M.O.
nr. 983/08.12.2006)

H.G. nr. 1.697 . .
ţional

în domeniul protecţiei drepturilor copilului

ţional (M.O. nr. 985/11.12.2006)
Ordinul nr. 2.456 al ministrului culturii

ţie a
proiectelor cinematografice în vederea acord

ţie

(M.O. nr. 985/11.12.2006)
ul nr. ţiei

ţiilor de director ţile de
înv ţ

ţiei (M.O. nr.
985/11.12.2006)

ul nr. ţiei

ţ
(M.O. nr. 985/11.12.2006)

Circulara nr. 24 a B ţionale a României

(M.O. nr. 989/12.12.2006)

Legea nr. 446 privind preg ţiei pentru
ap (M.O. nr. 990/12.12.2006)

Ordinul nr. 364 al pre ţiei Naţionale pentru
Întreprinderi Mici ţie privind
modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a
Programului pentru sprijinirea dezvolt

ţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici
ţie nr. 64/2006 (M.O. nr. 990/12.12.2006)

Ordinul nr. 2.035 al ministrului finanţelor publice pentru
înfiinţarea Biroului de leg ţa în materie
de recuperare într-un stat membru al Uniunii Europene a
creanţelor stabilite de autorit ţile din alt stat membru (M.O.
nr. 990/12.12.2006)

Ordinul nr. 113.134 al pre

ţiile ţile de comunicare
electronic

(M.O. nr.
990/12.12.2006)

Ordinul nr. 559 al pre ţionale de
Asigur

ţilor de eliberare

ţiunilor de completare ţilor de
eliberare (M.O. nr. 992/12.12.2006)

ării
pentru modificarea

ării nr. 5.002/2006

privind modificarea anexei nr. 1 la H G nr.
532/2006 pentru aprobarea programelor de interes na

ării de credite
financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, produc

ării
privind modificarea

ă
ă

ă ământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul
ministrului educa ării nr. 3.142/2006

Ordin 5.667 al ministrului educa ării
privind aprobarea Atestatului de pregătire psihopedagogică

ă ământul
preuniversitar

ăncii Na privind
încetarea puterii circulatorii

ătirea popula
ărare

ării întreprinderilor
mici ătite pentru
profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul pre

ătură privind asisten

ă

ărilor pentru punerea în aplicare a
Normelor privind condi ă

ă a datelor referitoare la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente
de către autovehicule înmatriculate în România

ări de Sănătate pentru aprobarea caracteristicilor
tehnice ă

ări sociale de sănătate

ări sociale de sănătate, precum
ă

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

Renta viager@ agricol@
Art. I. - Normele metodologice de aplicare a

prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă"
din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietă

ăsuri adiacente, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor ării
rurale

ă
ă după cum urmează:

La articolul 4, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:

"(41) În sensul prezentelor norme
metodologice, prin an agricol se în

ă între 1 octombrie - 30
septembrie a anului următor."

La articolul 4, după alineatul (5) se
introduc două noi alineate, alineatele (6)

ătorul cuprins:
"(6) În cazul so

ă, renta acordându-i-se pt co
ta-parte ce îi revine din proprietatea comună.

(7) În cazul în care ambii so
ă, se va elibera un carnet de

rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră
agricolă ce revine fiecărui so

ă fiecăruia."
Partea introductivă a alineatului (1) al

articolului 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Persoanele care solicită renta

viageră agricolă trebuie să depună la biroul
jude ărui rază teritorială se află
terenul care face obiectul vânzării ori arendării
sau la Biroul Jude ă Viageră
Agricolă Bucure

ă de
următoarele documente:".

La articolul 5, după alineatul (3) se
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:

"(4) Persoanele care au depus deja dosar
pentru a putea beneficia de rentă viageră
agricolă, iar ulterior dobândesc

ăzute la art.
4 alin. (2)

ărare sau arendare, în vederea ob
ă

pe care o de

ţii ţiei, precum

ţelor publice nr.
1.272/26.503/2005, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27
decembrie 2005, se modific

ţelege
perioada cuprins

ţilor, beneficiarul rentei
viagere agricole este acela care îndepline

ţia de vârst

ţi îndeplinesc
condiţia de vârst

ţ se va acorda
proporţional cu cota-parte aferent

ţean în a c

ţean de Rent

ţit

ţe de teren în condiţiile prev

ţinerii
rentei viagere agricole pe întreaga suprafaţ

ţin.”

şi justi şi
unele m

şi dezvolt
şi al ministrului finan

şi se
completeaz

şi (7),
cu urm

şte
condi

şti, personal ori prin mandatar,
o cerere, conform anexei nr. 1, înso

şi alte
suprafe

şi (3), pot beneficia de un termen de 6
luni pentru a încheia contracte de vânzare-
cump

1.

2.

3.

4.

. -

(Ordin nr. 748, Monitorul Oficial nr.
969/04.12.2006)

Coşul bebe - În perioada 1 ianuarie - 31
mai 2007, beneficiarii trusoului pentru nou
născuţi vor primi echivalentul în lei al
„coşului bebe”, adică suma de 150 de lei

Autorităţile locale vor plăti cei 150 de lei,
contravaloarea trusoului pentru nou
născuţi, în termen de maxim 30 de zile de la
depunerea cereri .

.

i
( )Guvernul Romaniei - Biroul de presa, 17.01.2007

Acordarea pl@]ilor directe în agricultur@
Guvernul a aprobat printr-o Ordonanţă de Urgenţă, cadrul general de

acordare a plăţilor directe în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic
prin mecanisme de plată conforme cu PoliticăAgricolă Comună.

Schemele de plăţi care se acordă începând cu anul 2007, ca
mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli sunt:

constă în acordarea unei sume
uniforme pe hectar, plătibilă o dată pe an;

este Fondul European pentru Garantare în
Agricultură

: terenul arabil, pajiştile permanente, viile, culturile
permanente (livezi, hamei, pepiniere etc.), grădini familiale (produse
agricole pentru consumul propriu)

persoane fizice şi juridice care exploatează terenul agricol,
cu condiţia să fie înscrişi în Registrul fermelor, administrat deAPIA, şi care
exploatează un teren cu o suprafaţă de cel puţin 1 hectar iar suprafaţa
parcelei agricole este de cel puţin 0,3 hectare, respectiv 0,1 hectare în
cazul culturilor permanente

se depune până în data de 15 mai a fiecărui an
-

constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă, pentru culturile
prevăzute de legislaţia în vigoare

este bugetul de stat şi Fondul European pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală

sunt aceiaşi ca şi în cazul schemei unice pe suprafaţă; la fel
şi condiţiile de eligibilitate

- se
acordă în limita resurselor financiare alocate de la bugetul de stat pentru
speciile de animale prevăzute în legislaţie

producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, care deţin,
cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în
sistemul naţional

- plăţile în cadrul
schemelor de sprijin comunitar şi constau în acordarea unei sume unitare
pe suprafaţă începând cu anul 2007 pentru culturi energetice destinate
producţiei de biocombustibil rapiţă, floarea soarelui, soia şi porumb

Fondul European pentru Garantare înAgricultură
nu mai au dreptul să beneficieze

de plăţi naţionale directe sau complementare în sectorul vegetal, pentru
aceleaşi suprafeţe

o reprezintă plăţile în cadrul
schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare
pe suprafaţă începând cu anul 2007 pentru cultura de sfeclă de zahăr,
destinată producţiei de zahăr

Fondul European pentru Garantare înAgricultură
Cuantumul plăţilor se aprobă prin Hotărâre a Guvernului la propunerea

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor
alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României
cu această destinaţie de către Comisia Europeană.

Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare se stabilesc, în acord cu Reglementările comunitare în
domeniu, prin ordin al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale.

MAPDR este autorizat să gestioneze fondurile europene pentru
agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul European pentru Garantare în
Agricultură şi Fondul European pentruAgricultură şi Dezvoltare Rurală, cu
respectarea plafoanelor anuale şi a angajamentelor bugetare, încheiate
sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.

Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură este instituţia
responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru
agricultură. Instrumentul de derulare şi gestionare financiară este sistemul
Integrat deAdministrare şi control.
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Schema de plată unică pe suprafaţă

Plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal

Plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

Schema de plată pentru culturi energetice

Schema de plată separat pentru zahăr

S

( )

ursa de finanţare

Suprafeţele eligibile

Beneficiari:

Cererea de plată

Sursa de finanţare

Beneficiarii

Beneficiari:

Sursa de finanţare
Fermierii care solicită această plată

Sursa de finanţare

Guvernul României - Biroul de presă - 21.12.2006

Credite de investi]ii în
agricultur@

Guvernul a adoptat, în şedinţa din 21
decembrie, o Ordonanţă de Urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
231/2005 privind stimularea investiţiilor în
agricultură.

Actul normativ extinde prevederilor Legii
231 şi în cazul beneficiarilor Fondului Euro
pean Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi
Fondului European pentru Pescuit pentru
proiectele de investiţii realizate după 1
ianuarie 2007.

Astfel, pot beneficia de credite de
investiţii în agricultură, industrie alimentară,
silvicultură, piscicultură, precum şi în
activităţi non-agricole, următoarele categorii
de solicitanţi:

producători agricoli individuali înregis
traţi în Registrul exploataţiilor agricole;

asociaţii agricole familiale, asociaţii de
producători agricoli, grupuri de producători
şi cooperative agricole;

societăţi agricole private, respectiv
asociaţii agricole cu personalitate juridică;

societăţi comerciale cu capital;
persoane fizice autorizate;
deţinători de păduri şi asociaţii ale

acestora;
consilii locale.
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi

Dezvoltării Rurale va stabili anual tipurile de
investiţii care pot beneficia de credite în
condiţiile prezentei legi şi nivelul maxim al
creditelor acordate de instituţiile selectate.

De asemenea, beneficiarii creditelor
pentru investiţii în agricultură şi industria
alimentară, neeligibile pentru a obţine finan
ţare nerambursabilă din fonduri comunitare,
care dezvoltă activităţi ai căror indicatori de
performanţă tehnico-economică respectă
prevederile din planul de afaceri pot bene
ficia de o reducere a sumei de rambursat,
calculată ca procent din volumul creditului.

Guvernul va modifica în mod corespun
zător, în termen de 30 de zile de la
adoptarea Ordonanţei de Urgenţă, la
propunerea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Hotărârea
Guvernului nr. 934/2005 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii 231/2005 privind
stimularea investiţiilor în agricultură.

-

-

-

-

-
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)

Guvernul României - Biroul de presă -
22.12.2006

S-a tprelungi cu 6 luni termenul de intrare
în vigoare a prevederilor din Capitolul I,
Anexa nr.1, punctele 2,3 şi 4, referitoare la
lapte şi produse din lapte, peşte şi produse
din pescuit, miere şi produse din miere.

Această decizie a fost luată pentru a veni

în sprijinul micilor producători, prin acordarea
perioadei de timp necesare înregistrării
tuturor activităţilor de vânzare directă sau
vânzare cu amănuntul.
(

)
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si

pentru SigurantaAlimentelor - 17.01.2007

Perioad@ de gra]ie pentru micii produc@tori
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Parlamentul European s-a întrunit săptămâna
aceasta în şedinţă plenară, având în componenţa sa
53 de noi membri cu drepturi depline, ca urmare a
aderării, de la 1 ianuarie 2007, a României şi Bulgariei
la UE.

Luni a avut loc primirea oficială a noilor deputaţi
europeni - 35 din partea României şi 18 a Bulgariei.
Preşedintele Parlamentului European, Josep Borrell, a
primit fiecare delegaţie, a salutat pe fiecare deputat în
parte şi a urcat apoi la tribună pentru a arbora, alături
de celelalte drapele naţionale, şi pe cel român şi bulgar.

În continuare, Josep Borrell a prezentat bilanţul
activităţii sale, la încheierea mandatului. El a trecut în
revistă câteva realizări în ce priveşte Statutul
deputaţilor, reformele interne, investiţii, rolul
Parlamentului ţn dosarele legislative-cheie. Referindu-
se la temerile apărute după aderarea a 10 state la
Uniune în 2004, privind capacitatea Parlamentului de a
lucra cu un număr mai mare de membri, în 20 limbi
oficiale (nouă în plus) şi cu deputaţi reprezentând
tradiţii parlamentare diferite, Borrell a precizat că a
reuşit, împreună cu angajaţii săi, să surmonteze toate
dificultăţile şi să facă din extindere o reuşită.
Menţionând statutul deputaţilor şi reformele necesare
în Parlament după extinderea numărului de State
Membre ale Uniunii, dosare prioritare ale mandatului
său, Borrell a precizat că după negocieri intense,
Statutul deputaţilor este, astăzi, un statut care
garantează egalitatea între toţi deputaţii şi
transparenţa activităţii lor. Parlamentul a jucat,
totodată, un rol extrem de important în aprobarea unor
dosare legislative cheie, ca directiva "Serviciilor",
directiva REACH (privind produsele chimice) sau
prevederile europene pentru prevenirea actelor
teroriste (în special implicarea instituţiei în dosarul
Protejarea datelor personale), a subliniat liderul
legislativului european. Referitor la iniţiativele luate de
Parlamentul European, Josep Borrell a menţionat
crearea Comisiei de anchetă privind presupusa
implicare a unor State Membre în activităţi ilegale ale
CIA. Relaţiile cu celelalte instituţii (în special rolul avut
cu prilejul investirii noilor comisari europeni, prin
organizarea audierilor acestora), acţiunile întreprinse
referitor la imigraţia ilegală, dezbaterile organizate pe
tema Viitorului Europei, misiunile de observare a
alegerilor din diferite ţări ale lumii (din iulie 2004 - 33
delegaţii în 26 ţări, între care Ucraina, Autoritatea
Palestiniană, Republica Democratică Congo,
Venezuela sau Afganistan), acordarea Premiului
Sakharov tuturor celor care luptă pentru libertate - toate
acestea au fost trecute în revistă de preşedintele.
Mandatul lui Josep Borrell ca preşedinte al
Parlamentului European a început în iulie 2004, ca
rezultat al alegerilor europene din acel an.

Marţi, pe ordinea de zi a fost înscrisă alegerea unei
noi conduceri a Parlamentului European, aşa cum se
întâmplă la mijlocul fiecărui mandat de cinci ani al
legislativului comunitar. În cursa pentru a-i succeda
spaniolului Josep Borrell au fost înscrişi patru

candidaţi: copreşedintele grupului Verzilor europeni,
Monica Frassoni, preşedintele grupului eurosceptic
Independenţă/Democraţie (ID), Jens-Peter Bonde,
preşedintele Stângii Unite Europene (GUE), Francis
Wurtz, şi, din partea grupului cel mai numeros al
Parlamentului (Partidul Popular European-Democraţii
Europeni /PPE-DE/), Hans-Gert Poettering. Hans-Gert
Poettering a fost ales, cu 450 de voturi, noul preşedinte
al Parlamentului European, în condiţiile în care
alegerea sa fusese stabilită între populari şi socialişti
cu mult timp în urmă (la începutul mandatului cele două
grupări au convenit să îşi împartă perioada în care vor
conduce Parlamentul). Monica Frassoni, candidata
susţinută de grupul Verzilor, a primit votul a 145 de
eurodeputaţi, Francis Wurtz a strâns 48 de voturi, iar
Jens-Peter Bonde a primit 46. Următoarele alegeri vor
avea loc în 2009. In primul discurs ca preşedinte al
Parlamentului European, Hans-Gert Poettering a
declarat că va milita pentru o Europă puternică şi
vizibilă pe scena internaţională. "Vreau să-mi aduc
contribuţia pentru a construi o Europă democratică,
puternică, capabilă să acţioneze în Europa şi în lume.
Demnitatea umană, respectarea statului de drept şi
afirmarea solidarităţii între popoarele Uniunii Europene
vor fi principiile care-mi vor călăuzi toate acţiunile.
Vreau să mă adresez cetăţenilor Uniunii Europene:
doar împreună popoarele noastre vor putea să apere
valorile şi interesele noastre în lume.". Pe lângă
promovarea valorilor europene, Poettering a insistat
asupra unui dialog intensificat cu lumea islamică, nu
numai la nivel oficial, ci şi prin contacte între societatea
civilă europeană şi cea musulmană.

Miercuri, 17 ianuarie, în faţa parlamentarilor
europeni s-a aflat cancelarul german Angela Merkel,
care a expus programul preşedinţiei germane a UE, ce
a debutat la 1 ianuarie şi se încheie la 30 iunie a.c.

Astăzi, în ultima zi a primei sesiuni plenare de anul
acesta a Parlamentului, se vor face noi numiri în comisii
parlamentare, urmând ca preşedinţii acestora să fie
aleşi mai târziu, tot în cursul lunii ianuarie.

În Parlamentul European fiinţează, în ordinea
descrescătoare a mărimii: Grupul Partidului Popular
European (277), Partidul Socialiştilor Europeni (217),
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru
Europa (106), Grupul Uniunea pentru Europa
Naţiunilor (44), Grupul Verzilor/Alianţa Liberă
Europeană (42), Grupul Confederal al Stângii Unite
Europene/Stânga Verde Nordică (41), Grupul
Independenţă şi Democraţie (23), Grupul Identitate,
Tradiţie, Suveranitate (20).

Cei 35 de parlamentari români sunt
1. ANASTASE, Roberta Alma Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
2. ATHANASIU, Alexandru Grupul Socialist
3. BĂRBULEŢIU, Tiberiu Grupul Alianţei

Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
4. BURUIANĂ APRODU, Daniela Grupul

Identitate, Tradiţie, Suveranitate

5. CIORNEI, Silvia Grupul Alianţei Liberalilor
şi Democraţilor pentru Europa

6. CIOROIANU, Adrian Mihai Grupul Alianţei
Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

7. CORLĂŢEAN, Titus Grupul Socialist
8. COŞEA, Dumitru Gheorghe Mircea Grupul

Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
9. CREŢU, Corina Grupul Socialist

10. CREŢU, Gabriela Grupul Socialist
11. DÎNCU, Vasile Grupul Socialist
12. DUMITRESCU, Cristian Grupul Socialist
13. GANŢ, Ovidiu Victor Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
14. HELLVIG, Eduard Raul Grupul Alianţei

Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
15. IACOB-RIDZI, Monica Maria Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
16. KELEMEN, Atilla Béla Ladislau Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
17. KÓNYA-HAMAR, Sándor Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
18. MARINESCU, Marian-Jean Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
19. MIHĂESCU, Eugen Grupul Identitate,

Tradiţie, Suveranitate
20. MIHALACHE, Dan Grupul Socialist
21. MOISUC, Viorica Pompilia Georgeta Grupul

Identitate, Tradiţie, Suveranitate
22. MORŢUN, Alexandru Ioan Grupul Alianţei

Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
23. PAŞCU, Ioan Mircea Grupul Socialist
24. PETRE, Maria Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
25. PODGOREAN, Radu Grupul Socialist
26. POPEANGĂ, Petre Grupul Identitate,

Tradiţie, Suveranitate
27. SÂRBU, Daciana Octavia Grupul Socialist
28. ŞERBU, Gheorghe Vergil Grupul Alianţei

Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
29. SEVERIN, Adrian Grupul Socialist
30. SILAGHI, Ovidiu Ioan Grupul Alianţei

Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
31. STĂNESCU, Cristian Grupul Identitate,

Tradiţie, Suveranitate
32. SZABÓ, Károly Ferenc Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
33. ŢICĂU, Silvia Adriana Grupul Socialist
34. TÎRLE, Radu Grupul Partidului

Popular (Creştin Democrat) European
35. VĂLEAN, Adina Ioana Grupul Alianţei

Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European vor
avea loc în 2009, dar până atunci alegătorii din
România şi Bulgaria îşi vor alege eurodeputaţii prin
scrutin popular.
În România acest scrutin este programat să aibă loc pe
data de 13 mai. Preşedintele Traian Băsescu a
promulgat Legea alegerilor pentru Parlamentul
European. Legea a fost adoptată de Camera
Deputaţilor înainte de sărbătorile de iarnă de anul
trecut cu 270 de voturi "pentru" şi 29 de voturi
"împotrivă". Europarlamentarii urmează să fie aleşi pe
bază de liste şi candidaturi independente, iar mandatul
lor va fi de cinci ani. Va exista o singură circumscripţie
electorală la nivel naţional, iar pragul electoral va fi de
5%. Listele de candidaţi trebuie susţinute de 200.000
de alegători, iar candidatul independent va putea
participa individual la alegeri, dacă este susţinut de cel
puţin 100.000 de alegători. Nu se vor putea depune
liste de candidaţi independenţi şi nu se vor admite
candidaturi independente pe listele unui partid politic.
Proiectul de lege a fost respins de Senat, însă Camera

Reuniunea Parlamentului European
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Vand apartament 3 camere, Micro 4,
etaj 1, confort 1, decomandat, centrala,
n e g o c i a b i l . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
termopane, semimobilat, 2 bai, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, confort 1,
Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa, centrala,
t e r m o p a n e . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand urgent apartament 3 camere,
confort 1, parter, Micro 1 posibilitati
privatizare, termopane, bine imbunatatit,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, confort 1 ,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere confort 1,
decomandat, Centru, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Ocazie! Vand apartament 3 camere,
Micro 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, 27.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 1, centrala,
mobilat, 2 bai , 2 balcoane, modernizat tot
apartamentul. . Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, etaj 3, bine
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, semideco-
mandat, Centru, superamenajat, suprafata
100mp, etaj intermediar, 2 bai, 2 balcoane,
merita vazut. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vand apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 4 camere, decoman-
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Te l . 0355-404462 , 0788021442 ,
0728625813 (Banat Expert)

Vand apartament 4 camere, decoman-
dat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4,
centrala, clima, termopane, imbunatatiri.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0745-
873682 (Banat Expert)

Vand apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vand urgent casa 3 camere,
imbunatatita, zona Muncitoresc, pret
20.000. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vand casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, mansarda, 200 mp locuibili, pret
30.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand casa, Centru, posibilitati spatiu
comercial, 56 mp, pret 18.000. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745873682

Vand casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 35.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand casa Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera
mobilata pentru magazin acces auto,
garaj, terasa, 3 intrari, bun privatizare, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vand casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vand casa 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ocazie! Vand casa 4 camere, Bocsa
Romana, toate utilitatile, baie, acces auto,
amenajata, teren 800 mp, pret 27000 €. .
Te l . 0355-404462 , 0788021442 ,
0728625813 (Banat Expert)

Vand casa Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vand casa cu 5 camere, Bocsa
Montana, Centru, conplet utilata, teren 500
mp Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vand casa cu 7 camere, Bocsa
Montana, Centru, complet utilata, 600 mp
total, 3 bucatarii, 2 bai, acces auto Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vand casa Valiug 3 camere, teren
1200mp, acces auto, pret negociabil.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand teren 6400 mp, Calea Timisoarei,
la 200 m de sosea, utilitati, pret 3 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0745873682
(Banat Expert)

Vand teren 5800 mp, Calea Caranse-
besului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745873682

Vand teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Vand teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vand teren 5755 mp, aproape de km8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vand terenuri Calea Caransebesului,
parcelate sau neparcelate, diferite
suprafete, cu acte la zi. Tel. 0355-404462,
0788021440, 0740956337 (Banat Expert)

Vand terenuri Valiug, Crivaia si case
Garana. Tel. 0355-404462, 0788021440,
0740956337 (Banat Expert)

Vand hala 2100 mp, cai de acces auto,
toate utilitatile, parcare, Calea Timisorii.
Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740-
956337 (Banat Expert)

Vand hala, 1200 mp, etaj 1, toate
utilitatile, lift, parcare, rampa, posibilitati
preluare chiriasi existenti., Calea Timisorii.
Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740-
956337 (Banat Expert)

Cumpar teren pentru depozit, 500-
1000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021441 (Banat Expert)

Cumpar teren 3500 mp pentru depozit,
la sosea, Calea Timisoarei, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Cumpar apartament 2 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, ofer pret
bun, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpar garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel . 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere, zona
centru sau Lunca, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 2 camere, deco-
mandat, zona Govandari, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 2 camere, zona
Lunca, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 2 camere, semi-
decomandat, zona Govandari, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpar apart. 3 camere, zona Govan-
dari, ofer pretul pietei, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar terenuri Calea Caransebe-
sului, Calea Timisorii, Zona Terova, Valiug,
Crivaia, Semenic. Tel. 0355-404462,
0788021440, 0740956337 (Banat Expert)

VANZARE CASE

VANZARE TERENURI SI SPATII
COMERCIALE

CUMPARARE

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VANZARE GARSONIERE

VANZAREAPART. 2 CAMERE

VANZAREAPART. 3-4 CAMERE

Vand garsoniera Micro 4, confort 1,
modificata, convector, apometre, balcon
inchis, pret 14000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand camera camin, etaj 2 , pret 5000
€. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vand garsoniera compusa din 2
camere camin, usa metalica, convector,
pret 11500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vand apart. 2 camere, Micro 1, confort
1, suprafata mare, 2 balcoane, centrala,
etaj 1, amenajat complet, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813

Vand apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, pret 18500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand apart. 2 camere, zona Micro1,
parter, posibilitati privatizare, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vand apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat, supara-
fata mare, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Ocazie! Vand urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,

imbunatatit, rigips, pret 19900 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, Micro2,
semidecomandat, complet mobilat si utilat,
20500 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vand apartament 2 camere, semide-
comandat, Moroasa, pret 20.500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vand apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, fara imbunatatiti, zona
Govandari, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vand apartament 2 camere, Micro 3,
parter, centrala, semidecomandat. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ocazie! Vand urgent apartament 3
camere, semidecomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, bucatarie mare, pret
28500 € negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, etaj 1, cen-
trala, 2 bai, amenajat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vand apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
neg. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0745873682 (Banat Expert)

6

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi ştali din jude ş-Severtin

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale
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Vând urgent garsonier

ţuri avanta-
joase.

Vând urgent case în Re ţa, zona
Muncitoresc, cu preţuri începând de la
20.000 €.

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

Vând urgent terenuri în B

ţie
ţi la preţuri avantajoase.

Vând urgent case în Caransebe
ţuri începând de la 45.000 €.

Vând urgent garsonier
ţ

ţ
21.000 € neg.

Vând urgent cas
ţ 12.000 € neg.

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

, preţ 8 €/mp
neg

Vând urgent cas ţa, compu-
s

ţ
45.000 € neg.

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe ţuri super
avantajoase.

ă în zona
Căminelor ă

Tel. 0722-411233, 0721-081129,
0720-350553. (Grecu Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

ă în Boc ă,
8 camere, 2 bucătării, baie, seră, curte

ădină mare, încălzită cu centrală
proprie, pre Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0720-350553.

ăile
Herculane, intravilane, bune pentru
construc ă Buchin
cu utilită Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-

350553. (Grecu Haus)
ă mobilată în

Băile Herculane în suprafa ă de 40 mp,
în zonă cu vad turistic la parter, pre

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

ă în Valea Deni cu
curte ădină mare, pre
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept

. Tel. 0722-411233, 0721-081129,
0720-350553. (Grecu Haus)

ă în Re
ă din 5 camere, baie, bucătărie, curte

mare ă, pre
Tel. 0722-411233, 0721-

081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

şi în Lunc şi apartamente cu
2 şi 3 camere confort I şi II în Govândari,
Moroasa şi Centru, la pre

şi

şa Român
şi

gr

şi teren pe E 70 dup

ş cu
pre

şi gr

şi
şoarei, lâng

şi

şi anexe şa strada principal

ş, în zone centrale, pre

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0728-696777 E-mail @mail.com: broxana
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

Vând apartament 2 camere conf.1,
complet renovat, termopane, gresie si
faianta moderna, zona Miorita. Tel.
0788-374144 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1
decomandat cu 2 bai si 2 balcoane,
ocupabil imediat. Tel. 0788-374146
(Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1,
termopane, usa metal, ocupabil imediat,
pret avantajos.Tel.0788-388501 (TryoM)

Vând apartament 2 camere cu
imbunatatiri, pret 23.000 €. Tel. 0748-
118778 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere cu
imbunatatiri, Micro 2, etaj 1, pret 22.000

€ neg. Tel. 0788-520899 (Tryo M)
Vând apar tament 3 camere

Govandari, etaj 1, bloc 4 etaje. Tel. 0788-
494074 (Tryo M)

Vând apar tament 1 camera
Govandari cu imbunatatiri, 43 mp. Tel.
0788-571780 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf.1,
ocupabil imediat, zona fr. buna. Tel.
0788-509283 (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere conf. 1
cu 2 b i, ocupabil imediat. Tel. 0788-
374143. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
termopane, u de metal zona Mioriţa.
Tel. 0788-374144. (Tryo M)

ă

ăş

Vând spaţiu comercial 50 mp, zona
Lunc ţ 40.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţ

ţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând cas ţit

ţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 15 h teren arabil în loc.
M ţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort
II, etaj II/IV, zona Lunc ţ 22.000 €
fix.Tel.221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter,
confort I, semidecomandat, îmbun ţit,
zona Valea Domanului, preţ 36.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Re ţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 30.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ 180.000

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vil ţ

Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând teren 2.000 mp pentru cons-
trucţie, aproape de

ţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând teren 1.500 mp, toate utilit ţile,
zona Calea Timi ţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial, 140 mp + 40
mp teren, zona Lunc ţ 15.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter
înalt, zona Valea Domanului, preţ 35.000
€ fix. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 3.000 mp teren pentru cons-
trucţie industrial ţile, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

ă. Pre

ă 117 mp, Universalul Vechi.
Pre

ă superîmbunătă ă,
mobilată ă complet + teren 1.000
mp. Str. Carpa

ăureni. Pre

ă, pre

ătă

ă

ă ă ă în supra-
fa ă de 400 mp,construibilă,pre

ă 12 camere, suprafa ă
construită de 670 mp + 1.200 mp teren,
zona Boc ă.

ă

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă, pre

ă cu toate utilită

şi utilat

şi

şa Montan

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şi garsonier şov,
lâng

-

Vând 11.500 mp teren la km 8 lâng
ţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea

Caransebe
ţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caran-

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
30 mp, zona Intim. Preţ 1.000 € + TVA
lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, lâng ţ
1.500 € + TVA lunar. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Ofer spre închiriere restaurant zona
Re ţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

ă

ă magazinul Spar. Pre

şosea, pre

şului, în spate la Dacia
Service, pre

şi

sebe ţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând cas
ţit

Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând 3.000 mp teren, zon

ţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 7.000 mp teren, Calea
Timi ţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând caban ţ
ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Ofer spre închiriere 30 mp spaţiu
comercial, zona Intim, preţ 30 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Re ţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B-
dul Libert ţii. Tel. 221529, 0788-657217.

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

ţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închirez spaţii comerciale pt. sedii fir
me, cabinete medicale, d. Revoluţia din
Decembrie
ţean. Tel. 221529, 0724-302616

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

şului, lâng

şa Român

şoarei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

ă Dacia Service, pre

ă în Boc ă, 6
camere, superîmbunătă ă, grădină 200
mp.

ă foarte
bună, pentru construc

ă, suprafa ă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, pre

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

-
b

-
.

Vânz riã

Închirieri

intermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare

8 Ian. 7
9 Ian. 7

10 Ian. 7
11 Ian. 7 1
12 Ian. 7
15 Ian. 7
16 Ian. 7
17 Ian. 7 52

0 50,9088
0 51,1630
0 51,5312
0 5 ,7590
0 52,0679
0 52,8646
0 52,4268
0 ,7039

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60

2,54
2,52

2,58
2,56

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,48
3,46

3,42
3,40
3,38
3,36
3,34

3,54
3,52
3,50

3,44

USD

18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17

18 Dec. - 17 Ian. 20072006

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima, preţ neg.

Tel. 0726-086536.
Vând anvelope second-hand de

toate tipurile ţuri neg,
Câlnic, str. Gr

Vând ambreiaj Ford Escort 1.4. Tel.
0355-408650.

Vând Mercedes 240, diesel. Tel.
0726-834261, 0742-844393.

Vând Mercedes de persoane 2004
pe motorin

Vând Dacia 1300 an fabricaţie 1982.
Necesit reparaţii la caroserie. Preţ 300
€. Tel. 0742-062245.

şi dimensiunile, pre
ştei nr. 7. Tel. 0721-

847422, 0742-612072.

şin

ădi

ă. Tel. 0726-834261, 0742-
553630.

Vând 2 perechi de stopuri spatept
ma ă, cu becuri 12 V, stare foarte
bună. Tel. 0355-807491.

ă

Vând Seat Ibiza, 1,7D, an 1986,
stare bun , preţ negociabil. Tel. 0723-
880455, 0765-159500.

Vând Ford Escort din "81, plus motor
i piese de schimb, mp3, perfect stare

de funcţionare, preţ neg. Tel. 0721-
237277, 0723-973569.

Vând pompe electrice de benzin
pentru orice tip auto, capuri distribui-
toare, injectoare, pompe electrice
alimentare diesel. Tel. 0744-852658.

Vând Golf 1,2 u i, diesel, super îm-
bun t ţit,2.200 € neg. Tel. 0723-054615

Vând piese din dezmembrare Golf 2:
u i, bare, capota, aripi, rezervor, set
motor, pistoane, segmenţi, pistoane i
bielete, vibrochen de Golf 1,5 diesel. Tel
0723-054615.

Vând Dacia,Aleea Roma niţei, bl. IV,
sc. III, ap. 15. Tel. 0741-349440.

ă

ă

ă

ă ă

ş

ş

ş
ş

-

Vând Super Nova Clima, preţ neg.
Tel. 0726-086536.

S.C. SRLELCOM organizează începând cu data de 05.02.2007
curs operare calculator, acreditat de Ministerul Muncii pe
structura ECDL.

S.C. S R L proiectează i instalează la pre uri
avantajoase sisteme de alarmare i supraveghere.

. . . ţELCOM

Informatii la tel. 0255 220 711

ş
ş

- .
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DE VĂZUT LA TV:
RALIURI: Campionatul Mondial, Raliul Monte Carlo

Vineri Eurosport ora 00:30
FUTSAL: ROMANIA - BULGARIA

Vineri Telesport ora 20:00
SCHI ALPIN: Camp. Mondial, Franta, Masculin, Coborare

Sambata Eurosport ora 13:00
HANDBAL MASC.: Calificari CE 2008, Romania - Letonia

Duminica TV Sport ora 11:00
SARITURI CU SCHIURILE: Campionatul Mondial Polonia, DT 134

Duminica Eurosport ora 14:45
RALIURI: Raliul Lisabona - Dakar 2007, Ultima zi

Duminica Eurosport ora 21:30
TENIS: Australian Open, Ziua a opta, Melbourne

Luni Eurosport ora 10:30
PATINAJ ARTISTIC: CE, Polonia, Dans, Program impus

Marti Eurosport ora 15:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
06-21 ian: RALIURI - Raliul Lisabona - Dakar 2007 ;
15-28 ian: TENIS - Australian Open - Melbourne;
19ian-04feb: HANDBAL- Camp Mondial masculin, Germania;
20 ian: SCHI - Coborare, masculin, Chamonix, Franta;
21 ian: SCHI - Slalom gigant, fem, Cortina d’Ampezzo, Ita.

D A K A R 2 0 0 7
Raliul Dakarului a pornit la drum pe 6 ianuarie de la

Lisabona si se va incheia pe 21 ianuarie în Capitala
Senegalului. Caravana va strabate 6 tari si va parcurge nu
mai putin de 8696 de kilometri.

Timp de opt etape, pilotii de la Volkswagen au dominat
copios Dakarul. Au cistigat 6 din cele opt etape, iar sud-
africanul Giniel De Villiers era lider, cu un avans linistitor. Dar,
in etapa a 9-a, s-a ales praful de toate eforturile echipei
germane, cea mai puternica din caravana. Primul a picat
chiar liderul, Giniel De Villiers. La kilometrul 129, turbina
motorului diesel a luat foc, iar sud-africanul, dupa ce a stins
focul, a asteptat camionul de asistenta rapida, pentru a
ajunge tractat la Nerma, capatul etapei a 9-a. Nemtii mai
aveau o speranta cu spaniolul Carlo Sainz, care conducea
lejer ostilitatile, s-a oprit la kilometrul 325, din cauza unor
probleme grave la sistemul electric. A tras pe dreapta, iar
sansele ca el sa mai ajunga la linia de sosire sint aproape
nule, fiind in pragul abandonului. Cei de la Mitsubishi a
profitat de problemele echipei germane. Cistigatorul din
2006, LucAlphand a terminat al doilea, urmat de coechipierul
sau, Stephane Peterhansel. Victoria i-a revenit pilotului privat
Jean-Louis Schlesser, care a obtinut cea de a doua victorie
de etapa in Raliul Dakarului 2007. Lider in clasamentul
general este Stephane Peterhansel (Mitsubishi), urmat de
coechipierul sau LucAlphand si deAlAttiyah (BMW).

Clasament etapa a 13-a:
M V E I G GP PM

HAND FEM - DIV. A - SERIA VESTBAL ININ

1. CSM Sibiu 12 10 0 2 401 281 20p

3. LPS Slatina 12 7 1 4 364 329 15p
4. HCM II Baia Mare 12 7 0 5 329 305 14p
5. HC Milostar Dr. Tr. Severin 12 5 0 7 284 306 10p

. DWAR Craiova 12 2 2 8 324 354 6
7.

2. Universitatea Resita 12 7 2 3 365 383 16p

6 p
Viitorul Medias 12 0 3 9 207 316 -

Echipa penalizata cu 3 puncte (Cerinte varsta si neprezentare).
:

; LPS Slatina - Viitorul Medias; CSM Sibiu - HC Milostars
Dr. Tr. Severin; DWAR Craiova st .

Etapa urmatoare 27 ianuarie 2007 Universitatea Resita - HCM
II Baia Mare

,

ă

S C R I M A
Sabrerii romani, pe locul

doi la Cupa Mondiala
La primul concurs al anului,

Mihai Covaliu, Florin Zalomir si
Rares Dumitrescu au obtinut
medalia de argint. Reprezen
tativa masculina de sabie a
Romaniei a terminat pe locul doi
la Cupa Mondiala pe echipe,
competit ie programata la
sfarsitul saptamanii trecute la
Kish Island.

Dupa ce au trecut de
Ucraina si Belarus, Mihai
Covaliu&Co. au fost invinsi in
finala, cu 39-45, de nationala
Italiei. Pe podium, dar la etapa
de Cupa Mondiala de la
Goppingen, a urcat si junioara
Bianca Pascu. Sabrera romana
s-a clasat a treia, ea pierzand in
finala, cu 13-15, in fata ucrai
nencei Galyna Pundyk. Toto
data, la concursul de floreta de
la Copenhaga, romanul Virgil
Saliscan s-a clasat al 6-lea.

-

-
-

HANDBAL MASC - LIGA N IONALULIN AŢ Ă
Clasament etapa a 13-a:

M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 13 11 1 1 386 318 23p
Steaua Bucuresti MFA 13 11 0 2 440 376 22p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 13 10 1 2 447 368 21p
4. Uztel Ploiesti 13 8 1 4 365 346 17p

. CSM Medgidia 13 6 1 6 409 403 13

. Univ. Bucovina Suceava
Izometal Timisoara 13 5 2 6 364 359 12

9. Minaur Baia Mare 13 6 0 7 395 393 12
. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 13 5 1 7 370 376 11

11. HCM CSM Bistrita 13 5 0 8 335 362 10
HCM Brasov 13 3 1 9 330 354 7

13. Armatura U Agronomia Cluj 13 2 1 10 310 393 5
Ploitehnica Iasi 13 0 0 13 329 433 0

2.

6 p
13 6 1 6 372 406 13p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

5. UCM Resita 13 6 4 3 416 381 16p

7

Etapa urmatoare (14/26), 3 februarie 2007: Poli Iasi - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; ; Univ.
Bucovina Suceava - CSM Medgidia; Armatura U Agronomia Cluj -
HCM Brasov; HC Minaur Baia Mare - Uztel Ploiesti; HCM CSM Bistrita
- U Poli Izometal Timisoara; Dinamo Baumit Bucuresti - Steaua MFA
Bucuresti.

HCM Constanta - UCM Resita

H A N D B A L
Echipele romanesti de handbal isi stiu adversarele

Cupa Challenge:

Cupa Cupelor:

Cupa EHF:

Marti a avut loc tragerea la sorti a cupelor europene de
handbal. Iata adversarele echipelor noastre.

Univ. Jolidon Cluj Napoca - HC Energo Lviv
HC Karpati Uzhgorod - HC Roman Neamt
TV Uster - Tomis Constanta

1. FC Nürnberg - Oltchim RM Valcea

Rulmentul Brasov - Itxako Estella
Tragerea la sorţi a meciurilor din turul 4 al cupelor europene la

handbal feminin, efectuat ţi la Viena, a oferit celor 5 echipe
române

ţia.
În optimile de final

ţia spaniol

ţionale: portarul Ildiko Kerekes Barbu,
Cristina Mihai, Petronica Fedorneac

ţia german

ţia HC Econom Energo Lvov (Ucraina), jocul tur în
deplasare, în timp ce Tomis Constanţa va întâlni formaţia elveţian

ţia
ucrainean

ă mar

ă ale Cupei EHF, Rulmentul Bra
ă Itxako

Estella Navarra, locul 4 în campionat, unde evoluează 4 jucătoare
românce, foste interna

ă FC Nurnberg, primul joc în deplasare, care este
antrenată de germanul de origine română Herbert Mueller. La
forma ă evoluează

ă ale Cupei Challenge, U Jolidon Cluj joacă
cu forma

ă
TV Uster, primul joc în deplasare. HCM Roman înfruntă forma

ă Karpatî Ujgorod, meciul tur în deplasare.
Meciurile tur sunt programate pe 17/18 februarie, iar returul pe

24/25 februarie.

şti adversare redutabile din Germania, Spania, Ucraina şi
Elve

şov va
înfrunta, primul joc pe teren propriu, forma

şiAlina Jula.
În turul 4 al Cupei Cupelor, Oltchim Râmnicu Vâlcea întâlneşte

echipa german

şi pivotul român Georgeta Vârtic.
În optimile de final

SPORTURI DE IARNĂ
Jacobsen s-a impus in Turneul Celor 4 Trambuline

Prezente romanesti la Europenele de patinaj viteza

Norvegianul Anders Jacobsen şi-a adjudecat victoria finală în
cea de-a 55-a ediţie a prestigioasei competiţii de sărituri Turneul
celor 4 trambuline, după un parcurs excelent la prima sa
participare: locul 4 la Oberstdorf, locul 5 la Garmisch-
Partenkirchen, dar victorii la Innsbruck şi la Bischofshofen. În
vârstă de 21 de ani, Jacobsen l-a întrecut pe tânărul de 17 ani,
austriacul Gregor Schlierenzauer, poziţia a treia a podiumului fiind
ocupată de elveţianul SimonAmmann.

Proba feminină de 3000 m din cadrul Campionatelor europene
de patinaj viteză ce se desfă ă în localitatea italiană Collalbo a
revenit sportivei Martina Sabrikova, din Cehia, cronometrată în
4:03.52. Reprezentanta României Oana Opincariu s-a situat pe un
meritoriu loc 16, din 27 de concurente, ă
fiica fostului campion Ion Opincariu este încă junioară, ea fiind
înregistrată cu 4:20.46. Daniela Dumitru a sosit a 26-a, în 4:33.57.

În proba masculină de 1 500 m, victoria a revenit italianului
Enrico Fabris, în 1:44.72, românul Claudiu Grozea reu

şoar

şind doar o
clasare pe locul 28, din 30 de comepetitori, cu timpul de 1:55.76.

ţinând seama de faptul c

TENIS - Australian Open
Duminică au început pe terenurile din complexul Flinders Park,

din Melbourne, meciurile Open Australia, primul turneu de tenis al
anului contând pentru Marele ături de Roland Garros,
Wimbledon

ărul 1 mondial, Justine Henin-Hardenne a anun ă nu
va participa la edi

ă jucătoarea ne-a anun ă
va da o declara ăcut de un
purtător de cuvânt al conducerii primului turneu de Mare

ă de 24 de ani a jucat finala
tuturor celor patru turnee de Mare

ă victoria în Turneul Campioanelor de la
Madrid, în luna noiembrie.

Nr. 2 britanic, Tim Henman
ătorul în vârstă de 32 de

ani, ajuns pe locul 39 în lume, a suferit o recidivă a unei accidentări
la genunchi, în timpul unui antrenament efectuat în urmă cu două
săptămâni. Henman n-a mai jucat un meci oficial din octombrie.

Şlem, al
şi US Open.

Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului,
porneste la drum, la Melbourne. Elvetianul Roger Federer (25 de
ani) si frantuzoaica Amelie Mauresmo (27 de ani) vor intra in lupta
chiar din prima zi pentru a-si pastra titlurile in probele de simplu
cucerite anul trecut.

Num

ştem motivul, îns

Şlem al
sezonului, În 2006, belgianca în vârst

Şlem, câştigând doar la Roland
Garros. Henin-Hardenne a încheiat anul trecut pe locul întâi în
clasamentul mondial, dup

şi-a anun

ţat c
ţia din acest an a Openului Australian. "În acest

moment, nu cunoa ţat c
ţie în acest sens" a fost comentariul f

ţat retragerea de pe ta-
bloul principal al Openului Australian. Juc

La moto, spaniolul Marc Coma a fost
invins de letonul Janis Vinters (KTM), aflat
la prima victorie de etapa la Dakar, si de
Cyril Despres (KTM). Coma a fost al
treilea, dar se mentine pe primul loc la
general, cu un avans de 54 de minute fata
de Despres si de o ora si 11 minute fata de
David Casteu. Românul Emanuel Gyenes
a incheiat etapa a 9-a pe locul 51, la
aproape doua ore in urma cistigatorului. In
urma acestui rezultat, motociclistul
satmarean a urcat 10 locuri in ierarhia
generala, ajungind pe pozitia 51.

R U G B Y
Programul Stejarilor la CM

de Rugby Franta 2007
Organizatorii Cupei Mondia

le 2007 de rugby au stabilit orele
oficiale de disputare a partidelor
din cadrul competi

-

ţiei, progra-
mate între 7 septembrie

ţa, la care
particip -

ţia
(18 septembrie - Edinburgh) de
la ora 23,00, cu o echip

şi 20
octombrie în Fran

şi XV-le României. Re
partizat

şi cu
Noua Zeeland

ă
ă în Grupa C, România

joacă în ordine cu Italia (12
septembrie - Marsilia) de la ora
21,00 (ora României), Sco

ă din
recalificări (25 septembrie -
Toulouse) de la ora 21,00

ă (29 septembrie
-Toulouse) de la ora 14,00.

F O T B A L
Italia - Romania se va juca

la Siena. Partida amicala dintre
primele reprezentative ale Italiei
si Romaniei, care va avea loc pe
7 februarie, se va disputa pe
stadionul din Siena, anunta
surse oficiale din cadrul FRF.

"Stadio Comunale Artemio
Franchi" din Siena are 15.373
de locuri si gazduieste jocurile
de acasa ale prim-divizionarei
AC Siena, echipa la care acti
veaza si romanul Paul Codrea.

-
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